
PROME 2022/2
RELAÇÕES INTERNACIONAIS-FUMEC  



Proporcionar aos alunos de

graduação da Universidade FUMEC

uma perspectiva internacional sobre

seu curso, o conhecimento de outro

sistema acadêmico, o aprimoramento

em uma nova cultura

OBJETIVO:



CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR: 

Estar regulamente matriculado e frequente em curso de graduação da FUMEC.
Estar em dia com seus compromissos financeiros com a Instituição.

Estar cursando entre o terceiro e o penúltimo semestre de seu curso.
Ter média global de, no mínimo, 70%.

Comprovar o nível de idioma requerido no país de intercâmbio para o qual se candidata
Efetuar o pagamento de taxa de inscrição.



O processo seletivo do
PROME constitui-se -á 

 
  DUAS ETAPAS:  



PRIMEIRA
ETAPA: 

Pré-seleção
Interna

De caráter eliminatório:  

Análise de documentos 

Fórmulário PROME 

Carta do Coordenador 

Carta do Professor 



De caráter
classificatório.

Consiste na avaliação
dos documentos, em

conformidade com os
critérios de pontuação
determinados pelo SRI,

no total de 100 (cem)
pontos, designada para

este fim e obedecerá
aos seguintes critérios:

 

SEGUNDA
ETAPA: 

Pré seleção
externa 



Desempenho Acadêmico (média global) – 40 (quarenta)
pontos.
Curriculum Vitae - 10 (dez) pontos.
Língua Estrangeira – 30 (trinta) pontos.
PROME II: Carta do Professor – 05 (cinco) pontos.
PROME II: Carta do Coordenador - 05 (cinco) pontos.
Texto de Motivação - 10 (dez) pontos.



RESULTADO
FINAL: 

O resultado final do processo
seletivo será divulgado no site da
FUMEC, contendo o nome dos
candidatos aprovados.



ALEMANHA FRANÇA



CANADÁ INGLATERRA



ATENÇÃO: Caso o aluno seja aprovado, a universidade anfitriã
emite a Carta de Aceite.

 
 

Este documento é emitido apenas pela instituição anfitriã e,
apenas após a sua expedição, o(a) aluno(a) poderá providenciar

sua ida ao país de destino, a saber, providenciar seus bilhetes
aéreos, hospedagem, entre outros. 



PREPARANDO A SAÍDA 

Assim... Após o recebimento da
Carta de Aceite o aluno deverá:



Completar a documentação solicitada pela UNIVERSIDADE
ANFITRIÃ

Outros arranjos necessários:

. Visto de Estudante (responsabilidade do aluno);

. Moradia (Alojamento, apartamento, hotel, etc.)

. Seguro de Saúde (cobertura para esportes radicais,
internação, atendimento vários países)
. Passagens aéreas/terrestres (conforme demanda do
Consulado);
. Outros documentos/providências solicitadas pelo Consulado
ou Embaixada



CUSTOS DO ESTUDANTE
DURANTE O INTERCÂMBIO 

NO EXTERIOR: 
 

•Mensalidade/Taxas da Universidade anfitriã (se for o caso);
•Moradia/Alimentação;

•Transporte;
•Despesas Pessoais;

•Medicamentos;
•Outros.

 
NA FUMEC:

Pagamento da matrícula de trancamento PROME, a cada semestre, para o estudante permanecer em mobilidade
(caso seja possível/autorizado a renovação de sua permanência por mais um semestre na Universidade anfitriã)

 





CHEGADA DO ESTUDANTE 
À UNIVERISIDADE ANFITRIÃ

Os estudantes deverão se apresentar ao SETOR DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS da Universidade anfitriã entre
10 e 15 dias antes do início das aulas, conforme calendário

escolar da respectiva Universidade de ingresso.
 

Problemas com moradia e matrícula deverão ser resolvidos,
primeiramente, no SRI da Universidade anfitriã.



DICAS ÚTEIS 
-Escolher voos com o menor número de

escalas possível;
 

--Procurar por passagens aéreas com tarifa
para estudante;

 
-Moeda estrangeira;

 
-Cartões de Crédito;

 
-Travel MONEY.

 



IMPORTANTE:
 

O estudante em mobilidade é avaliado 
no seu desempenho. 

Portanto, o objetivo do programa é o
enobrecimento acadêmico-curricular do

participante



RETORNO:
 

Essencial a leitura e compreensão da 
Portaria nº. 015/2017 PROME

 



 
SETOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 Rua Cobre 200 – edifício sede, 4°andar

Horário de Atendimento
12H ÀS 18H

 
           TELEFONE: 3269-5220

 
EMAIL: relint@fumec.br

 
SITE: http://www.fumec.br/relacoes-

internacionais/intercambio/
           

 




